
 

 إنجاز مراحل
 الدرس

 المحـــــتوى التعلمية التعليمية األسئلة الديداكتيكية الدعائم التعلم أهداف

 الوصول أجل من التالميذ اهتمام إثارة  
 الدرس لمحاور

وماهي انعكاسات هذه الحركة على  
المغرب؟ فماهي أسباب هذه 
الوضعية؟ بعد ضعف الدولة 

الموحدية تملص النفوذ اإلسالمي 
م، 13/هـ7على األندلس منذ المرن 

ولد تبنى اإلسبان والبرتغاليون 
 .حركة االسترداد

 : م بدأ الضعف واالنقسام في الدولة الموحدية13 7هـ/منذ القرن  - ١

 ضعف تفسير 
 الموحدية الدولة

 مع وتجزئتها
 م؛13 7هـ /المرن

 الدولة انهيار إلى أدت التي األسباب أهم هي ما 17 ص 2 الوثيمة 17 ص 1 الوثيمة
 الموحدية؟

كان النهيار الدولة الموحدية وسموطها مجموعة من 
نتيجة ضعف )األسباب أهمها الهزيمة في معركة العماب 

، (..شخصية المنصور،وعدم ثبات الجيوش اإلسالمية
فتنة بني غانية في المغرب األوسط، واستمدام العرب إلى 

 ) هـ، وكذا انفصال إفريمية 585المغرب األلصى منذ 

، والثورات التي (بنو عبد الواد) وتلمسان  (الحفصيين 
، (..ظهور دويالت كؤراكون ولشتالة )عرفها األندلس 

وأيضا مشاكل العرش، وزحف بنو مرين الذين لضوا 
م بمتل أبي دبوس آخر 1270على الموحدين نهائيا سنة 

 الخلفاء الموحدين ودخولهم عاصمتهم
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 ٢ . الموحدية الدولة انهيار أسباب أهم حدد -: المرحلي التقويم
 اإلسالمي المغرب في األمور زمام المرينيون تولى الموحدين انهيار بعد - 

 أهمية 1

 أعمال
 :المرينيين

 
 
 
 
  
 
 مراحل2

 تاريخ
 المرينيين

 ليام تعرف
 المرينيين

 ومحاوالتهم
 الجهادية؛

 18 ص 1 الوثيمة

 18 ص 2 الوثيمة

 18 ص 3 الوثيمة

 19 ص 4 الوثيمة

 19 ص 5 الوثيمة

ماهي أهم األعمال 
التي لام بها 

المرينيون خالل فترة 
 حكمهم؟

 واصطدموا الموحدية، الدولة أطراف على يغيرون المرينيون بدأ الضعف في الموحدين دولة أخذت وعندما
 حكم إسماط ثم فاس، إسماط في نجحوا أن إلى وتمدموا وهزموهم م،1226 هـ،623 سنة كبرى معركة في بهم

 هذا جانب إلى واستطاعوا. بالمغرب لوة وأصبحوا م،1269 هـ،668 عام مراكش عاصمتهم في الموحدين

 ودحر سال، عن األسبانيين رد ّو عبدالمإمن بني على والتغلب عبدالواد بني شوكة وكسر زناتة ثورة إخماد
 واستجابوا (. تونس )األدنى والمغرب( الجزائر ) األوسط المغرب على أيديهم وضعوا وبذلن الحفصيين،
 هنان، المسلمين لوى تحطيم في األسبانيين أطماع ضد للولوف األندلس في األحمر بني استنجاد لصرخات
  .جاههم األحمر بني إلى وردوا م، ّ 1269 هـ،668 عام األندلس إلى فخرجوا

 لصبة البيضاء، المدينة مكناس، لصبة )المدن بعض فبنوا العمران، في وافر بنصيب المرينيون شارن كما 
 البيضاء، مدرسة الحلفائيين، مدرسة ) كثيرة ومدارس هامة مارستانات ا شيدو كما والمالع والمرى ،..(تطوان
 عديدة وزوايا..( الشرابليين مسجد وجدة، جامع )المساجد وكذا..( البوعنانية المدرسة العطارين، مدرسة

 حركة لاد حيث التؤسيس، مرحلة : أهمها مراحل بعدة المرينية الدولة مرت ولد..(. بسال النسان زاوية)
 1244 حوالي الحك عبد بن بكر أبو يد على تؤسست أن إلى م،1195 منذ محيو بن الحك عبد األولى المرينيين

 الحسن وأبو منصور يعموب أبو أمثال سالطين يد على لوتها أوج المرينية الدولة بلغت حيث الموة، مرحلة م؛
 المرينية الدولة انهيار إلى أدت التي الضعف، مرحلة م؛ 1357 حدود إلى المرحلة هذه امتدت ولد عنان، وأبو

 أبي بعد الملون شخصية وضعف العرش، على المتكررة النزاعات أهمها لعل األسباب من جملة لها وكان
 الواد، عبد وبني الحفصيين ضد الحرب الحربية، الروح ضعف الحكومة، وفساد الوزراء واستبداد عنان،
 األندلس من هامة أراضي استردادهم بعد المغربية السياسة في المسيحي التدخل ثم ومن األحمر بني تدخل

  .اإلسالمي
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 أبرز أسباب سقوط الدولة المرينية. –حدد أبرز أعمال الدولة المرينية -: التقويم المرحلي 

  بعد ضعف الموحدين والمرينيين استرد النصارى أجزاء كبيرة من األندلس اإلسالمي - ٣

 مفهوم إدران 
 االسترداد حركة

 وأطوارها
 على اعتمادا
 وثائك

 19 ص 1 الوثيمة

 20 ص 2 الوثيمة
 يمصد ماذا

 بحركة
 متى االسترداد؟

 المشتاليون استرد
 معمل آخر

 للمسلمين
 باألندلس؟

 طريك في أخرى وسارت أوروبية دول تكونت المرينية، الدولة وبدايات الموحدية الدولة نهاية فترة خالل
 فترة تلن وكانت األندلس، عن بها تؤثروا التي الحضارة مظاهر بها تسود بدأت حيث السياسية، الوحدة

 بين اإلسالمي األندلس من هامة أجزاء استردوا حيث المغرب على وكذا المشرق على الصليبية الحروب
 على اإلسالمي التواجد بعدها التصر حيث وليون، لشتالة مملكتي اتحاد بعد وخاصة م،1300و م1000 سنتي

 استولى أن بعد حصل ما وهو واالنهيار االندحار مآله التجزإ أن غير . األحمر بني بميادة غرناطة مملكة
 موازين بذلن ومغيرين باألندلس، نهائيا اإلسالمي التواجد على بذلن لاضين غرناطة مملكة على المشتاليون

 عنها األحمر بني ودحر غرناطة بدخولهم م،1492 منذ لصالحهم الموى
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